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Resumé af hovedbestyrelsesmøde 
 
     Lørdag d. 24. oktober 2020, kl. 12.00 afholdtes hovedbestyrelsesmøde i Langeskov gl. Station, 
Stationsvej 1, 5550 Langeskov. 
 
 
1. Nyt fra DJK-familien 
 
Hovedbestyrelsen: 
 
DJK og Covid-19 
Covid-19 påvirker stadig foreningens aktiviteter. Der er nogle nye restrektioner under opsejling, som vi som 
forening skal forholde os til, da pandemien har udviklet sig i en negativ retning. 
 
 
Jubilæum 2021 
Jubilæumsaktiviteterne forslås flyttet til 2022 grundet den usikre situation om Covid-19. 
 
 
Limfjordsbanen: 
Covid-19 har været en meget stor udfordring for Limfjordsbanen, da flere af medlemmerne er blevet hjemme 
som følge af denne risiko. En af udfordringerne har været den, at to af personvognene har skullet gennemgå 
en revision inden de kunne bruges i driften.  
Et par af vognen får inden for en overskuelig periode udskiftet tagpappet med stor velvilje fra en tagdækker. 
Der er heldigvis lykkedes at kører tre ture i løbet af efteråret. 
Hvis Covid-19 situationen tillader det, er det planen, at kører nogle juletog. 
 
MY veterantog: 
Der er kørt en tur rundt i Jylland. 
Der er også kørt en tur til Rødby. Denne tur var tæt på, at blive aflyst, da der ikke kunne løbes om i Rødby. 
BN vognen er kommet ud og kører igen. Vognen er god til selskaber. 
 
Jernbanebøger: 
Banebøger har udgivet en bog om Nordbanen. På sporet af 2020 sendes til tryk inden for få dage. Der 
udgives desværre ikke så mange titler som tidligere, da der ikke er ressourcer til dette. Der kunne godt 
bruges nogle flere medlemmer til at løse opgaverne i Jernbanebøger. 
 
Det går godt med hensyn til udgivelse af Jernbanen. Jernbanen har på det seneste haft vokseværk, da 
sideantallet er øget. 
Der er gang i nogle spændende artikler til Jernbanen i forbindelse med det kommende jubilæum. 
 
 
5. Generalforsamling 2020 
Der afholdes generalforsamlingen i morgen. Generalforsamlingen søges gennemført relativ hurtigt grundet 
Covid-19. Det er planen at foretage en hurtig konstituering inden turen går til Marslev. Hvis der er et stort 
fremmøde til generalforsamlingen afholdes den i stedet i Marslev. 
 
 
6. Øvrigt 
Den gamle station i Langeskov 
Der er på det seneste arbejdet med klargøring af den gamle station i Langeskov således, at den kunne bruges 
til afholde af kontaktgruppemøde og generalforsamling. 
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